
  

Gdańsk, dnia 20 grudnia 2019 r. 

  Newsletter 
nr 19/2019   

  
Biura Zarządzania  
Projektami Rozwojowymi 

  

  

 

 

  
  

INFORMACJE OGÓLNE 

  
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 

składają 
pracownicy Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi 

  

 
  
  
  
Pięć akredytacji zagranicznych dla UG w ramach Programu POWER 
Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG z Wydziału Chemii jest kierownikiem czterech 
projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których celem jest 
uzyskanie przez Uniwersytet Gdański zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji 
branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Zaplanowane 
akredytacje to: Eurobachelor Certification dla kierunku Biznes chemiczny, 
Eurobachelor Certification dla kierunku Chemia I stopień, Eurobachelor Certification dla 
kierunku Chemia II stopień, Chemistry Doctorate Eurolabel Certification dla kierunku 
Chemia. 
Budżet wszystkich projektów to ok. 100 tys. PLN 

  



Kierownikiem projektu „Akredytacja Pedagogiki Innowacyjności / Journey to 
Changemaker Certificate” jest dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Wydziału Nauk 
Społecznych. Akredytacja J2CC jest wyróżnieniem rozpoznawalnym na świecie, 
poświadczającym, że jednostka współpracuje w ramach sieci uczelni i instytucji, aby 
stworzyć wspólnie lepszą przyszłość. Certyfikat J2CC zapewnia dostęp do 
różnorodnych innowacji społecznych, w tym do sztuki nauczania, rozwijania i 
wspierania umiejętności implementowania zmian. W ramach procesu certyfikacji 
zostanie przygotowany raport samooceny jednostki, który pozwoli na opracowanie 
Planu Rozwoju przy aktywnym wsparciu Ashoki. 
Budżet projektu to ok. 212 tys. PLN. 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 
Od 5 grudnia 2019 r. obowiązuje nowa zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.  
Więcej informacji o SzOOP RPO WP 
  
  

KONKURSY 

Nowy harmonogram konkursów RPO WP na rok 2020 
W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o 
warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na 
okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
28 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął 
Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok. 
Więcej informacji o harmonogramie RPO WP 
  
Terminarz naborów w ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 
Więcej informacji o harmonogramie Funduszy norweskich i EOG 
  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: RISE 2020 – konkurs otwarty 
5 grudnia 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie 
Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).  
Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.  
Do 28 kwietnia 2020 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o 
finansowanie projektów badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej 
wymianie pracowników.  
Więcej informacji o konkursie RISE 
  
Infrastruktury badawcze JRC dostępne bezpłatnie 
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC) 
otworzyło dostęp do czterech kolejnych infrastruktur badawczych: laboratoriów EMMA. 
Oznacza to bezpłatny dostęp dla naukowców z różnych organizacji. Należy tylko złożyć 
aplikację zgodnie z wymaganiami, do 31 stycznia 2020 r.  
Więcej informacji o infrastrukturze JRC 
  
Ogłoszenie konkursu CHIST-ERA 2019 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na 
międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:  
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- Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence; 
- Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. 
O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 
zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w 
konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy 
doktora. 
W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 
miesięcy. 
Termin składania wniosków wspólnych skróconych: 14.02.2020 r., 17:00 CET 
Więcej informacji o konkursie CHRIST-ERA 
  
Wyzwanie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – konkursy Horyzont 2020 
na rok 2020 
19 listopada br. Komisja Europejska otworzyła ostatnie w Horyzoncie 2020 konkursy w 
obszarze Zdrowie. Tematy konkursów mają dotyczyć: medycyny personalizowanej, 
chorób zakaźnych, innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej, wpływu środowiska na 
zdrowie. Wśród tematów konkursowych będzie również zastosowanie technologii ICT 
oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie.  
Termin składania wniosków upływa 22 kwietnia 2020 r. 
Więcej informacji o konkursach „Zdrowie” 
  
Ostatni konkurs SwafS w programie Horyzont 2020 
10 grudnia br. Komisja Europejska otworzyła ostatni już w ramach programu Horyzont 
2020 konkurs w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla 
społeczeństwa).  
Zakres tematyczny konkursu to m.in.:  
- Tworzenie partnerstw służących wspieraniu koncepcji otwartego nauczania i edukacji 
naukowej 
- Wdrażanie zmian w zarządzaniu instytucjami finansującymi i wykonującymi badania 
naukowe w celu promowania zaangażowania obywateli i ich stowarzyszeń w naukę 
poprzez zintegrowane podejście obejmujące kilka lub wszystkie elementy składowe 
RRI. 
- Szkolenia w ramach programów doktoranckich dotyczące otwartej nauki i 
przedsiębiorczości/otwartych innowacji. 
- Wdrażanie Planów Równości Płci (GEP – Gender Equality Plans) w organizacjach 
finansujących i wykonujących badania (RFPO – Research Funding and Performing 
Organizastions ), włączając uniwersytety. 
- Wsparcie różnego rodzaju inicjatyw (m.in. zajęć praktycznych, seminariów, sesji 
mentorskich, innowacyjnych narzędzi uwzględniających kwestie płci) celem rozwijania 
kompetencji przedsiębiorczych i inspirowania kolejnych pokoleń dziewcząt- 
innowatorek. 
- Wsparcie zmian dążących do bardziej otwartego, transparentnego i demokratycznego 
systemu badań naukowych i innowacji na określonych terytoriach w Europie poprzez 
podejmowanie działań promujących wszystkie elementy RRI. 
- Etyka technologii o dużym wpływie społeczno-ekonomicznym (np. edycja genów, 
przechowywanie cyfrowych danych DNA, itp.). 
- Odpowiedzialna otwarta nauka: z perspektywy etyki i rzetelności badań naukowych. 
Planowany budżet konkursu to 63,2 mln EUR.  
Wnioski można składać do 15 kwietnia 2020. 
Więcej informacji o konkursie SwafS 
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Programu POWER na 2020 rok 
Więcej informacji o konkursach harmonogramie POWER 
  
Konkurs na projekty aplikacyjne - Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój  
Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac 
rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. 
Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna 
jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we 
wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim.  
Na konkurs przeznaczyliśmy 150 mln PLN. 
Nabór wniosków od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r. 
Więcej informacji o konkursie POIR 4.1.4 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

„MSCA RISE – spotkanie dla osób realizujących projekty” – Warszawa, 14.01.2020 r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na spotkanie osoby realizujące projekty 
MSCA RISE (Research and Innovation Staff Exchange). Warsztaty będą okazją do 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Podczas spotkania 
omówione zostaną zagadnienia związane z: oddelegowywaniem pracowników, 
zasadami wypłacania środków w projekcie, dokumentacją kwalifikowalności kosztów, 
raportowaniem i audytem, współpracą i rozliczaniem środków z krajami trzecimi. 
Więcej informacji o spotkaniu RISE 
  

    
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 

Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 31 72 
  

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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